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O que é Tirant eGob?
Tirant eGob é uma empresa do Grupo Tirant lo Blanch dedicada a prestar serviços de consultoria na área de
desenvolvimento de políticas públicas tanto para governos locais, regionais, nacionais e organismos internacionais,
bem como para a administração e empresas públicas.

Tirant eGob nasceu para expandir as atividades de consultoria que já vinham se desenvolvendo dentro de outras
empresas do grupo Tirant e possui como objetivo somar a expertise internacional de Tirant, a experiência de
juristas, cientistas políticos, economistas e proﬁssionais de distintas áreas relacionadas com todo tipo de política
pública que compartilhem o desejo de adiantar projetos de qualidade em toda a região ibero-americana.

Além de nossos especialistas, contamos com uma equipe de executivos que trabalham em parceria com órgãos de
ﬁnanciamento público e privado internacionais, empresas multinacionais e nacionais de toda a região, para desenhar
projetos relevantes para seus destinatários.

+50

+100

Áreas de especialidade, lideradas por

Projetos já executados pelo grupo Tirant

proﬁssionais destacados no setor.

lo Blach e seus especialistas.

Tirant eGob baseia sua fortaleza nos 50 anos de experiência do grupo Tirant e seus pilares de excelência jurídica e tecnológica,
eﬁciência de recursos e a conﬁança e satisfação de nossos clientes. Toda esta trajetória nos posicionou como líderes no
segmento que atuamos e nos permite em Tirant eGob criar uma consultoria 360 única no mundo para o desenho,
implementação e avaliação de políticas públicas.
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Mais de 10.000 autores já publicaram em nosso grupo e, em razão do rigor de cada trabalho, fomos reconhecidos
como a editora jurídica mais valorizada na classiﬁcação SPI (Scholarly Publishers Indicators) que realiza o grupo
ILÍA do Conselho Superior de Investigações Cientiﬁcas (CSIC). Na América Latina obtivemos a mais alta pontuação
como editora de prestígio internacional pela Fondesit y CNA. Todos estes reconhecimentos demonstram a alta
qualidade e o prestígio dos trabalhos realizados por Tirant, que também estão reﬂetidos na consultoria Tirant eGob.

O grupo Tirant comercializa mais de 35 plataformas
tecnológicas no a âmbito jurídico.

20 anos já se passaram desde o lançamento de nossa base de dados jurídica TirantOnline, vigente até o momento
e a mais antiga do mercado espanhol. Tirant eGob utiliza o know-how tecnológico e a alta qualidade de nossas
pesquisas, somado a aplicação de inteligência artiﬁcial a cada produto, que nos permite oferecer um resultado de
excelência nos projetos de consultoria.

Em Tirant eGob #vemosdiferente e sabemos que as consultorias devem dispor dos recursos de maneira eﬁciente,
por isso somamos todas as ferramentas e conhecimentos do grupo para que nossos clientes ﬁquem profundamente
satisfeitos com nossos resultados. Trabalhamos com o Mistério Público, Judiciário, Ministérios, organismos de
cooperação, ONG’s, instituições acadêmicas e empresas públicas, que reiteradamente vêm conﬁando em nosso
trabalho. 100% dos nossos clientes voltaram a desenvolver novos projetos depois de passados 12 meses da
conclusão de seu primeiro projeto com Tirant eGob.

A digitalização da justiça e da administração pública, junto com a melhora de seus marcos normativos e de
procedimento, são alguns dos serviços que Tirant eGob vestá desenvolvendo com grande sucesso.

Tirant eGob compreende a assessoria em todos os aspectos jurídicos, de políticas públicas ou de tecnologia
aplicada. Somos um parceiro que busca desenvolver mecanismos e ferramentas necessárias para que as instituições
públicas possam alcançar seus objetivos.
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A seguir enumeramos alguns dos serviços que já executamos para instituições públicas de diversos países:

• Compêndios normativos

• Adequações normativas

• Desenvolvimento tecnológico exclusivo

• Análise procedimental

• Análise de documentação

• Planos e estratégia de comunicação

• Assessoria legal

• Projetos de aprimoramento dos

• Criação e assessoria de planos estratégicos
• Elaborações normativas
• Processamento e análise da linguagem.

procedi mentos
• Programas de execução orçamentária
eﬁciente

• Identiﬁcação de tendências

• Identiﬁcação de inconsistências normativas

• Revisão de processos interinstitucionais e

• Análise de opinião

internacionais

• Aplicação normativa
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O que oferece Tirant eGob?
Dentro do grupo Tirant, Tirat eGob oferece seus serviços de assessoria nas seguintes políticas públicas:

Reforma da administração da justiça

Políticas de igualdade e políticas sociais

Transformação digital das administrações

Finanças públicas

públicas

Políticas monetárias

Eleitoral

Políticas energéticas

Parlamentar

Políticas para o desenvolvimento e qualidade

Análise de opinião

do turismo

Governo aberto e transparência

Telecomunicações e setor audiovisual

Proteção de dados e inteligência artiﬁcial

Políticas públicas para a empresa

Processos constituintes

Políticas anticorrupção

Sustentabilidade e cooperação internacional

Compliance público

Agenda 2030

Promoção e gestão do cooperativismo

Sistema educativo e universitário

Garantia e promoção dos direitos humanos

Mercado interior europeu e mercado interna-

Urbanismo e Smart Cities

cional

Políticas pública na área da saúde

Organizações internacionais

Políticas de transporte

Desenvolvimento industrial e de inovação

Políticas de emprego e relações trabalhistas

Políticas de agricultura, agrária, pesca e

Políticas ﬁscais e orçamentárias

pecuária

Políticas preventivas de conﬂito social

Políticas de segurança e defesa

Proteção patrimonial

Políticas de descentralização política e

Política criminal

administrativa

Política pública contra violência de gênero

egob@tirant.com +34 963 61 00 48 Calle de las Artes Gráﬁcas, 14 (Valencia) egob.tirant.com

tirant
eGob

-5-

Experiência prévia
O grupo Tirant lo Blanch leva anos trabalhando junto a instituições públicas e privadas em projetos de consultoria
relacionados a digitalização da justiça, assessoria em reformas legislativas, avaliação e implementação de programas
e de desenvolvimento editoriais e de formação complexos. É neste contexto que nasce Tirant eGob.

Assistência técnica para o desenvolvimento de um marco de atuação regional frente a novas manifestações de
criminalidade surgidas no contexto da COVID-19

Entidade contratante

Conferência de Ministros da Justiça Ibero-americanos

Setor

Comunicação e Jurídico

Lugar

Iberoamérica

Data de início

2022

Resultados obtidos

Campanha interinstitucional entre sócios COMJIB para desenvolver
iniciativas de formação e de sensibilização dirigidas a operadores
jurídicos e ao público em geral sobre os resultados dos relatórios sobre
novas manifestações de criminalidade.
Relatório sobre novas manifestações de criminalidade e as medidas
judiciais e de política criminal adotadas para enfrentá-los no contexto da
COVID-19.
Declaração COMJIB-IberRed para a prevenção e perseguição de delitos
emergentes no contexto da crise sanitária.

Assistência técnica para realizar propostas concretas a Corte Suprema da Costa Rica em matéria penal sobre
legitimação de capitais e articular um projeto de legislação penal.

Entidade contratante

PAcCTO (Programa de Assistência contra o Crime Transnacional Organizado de Europa e Latino América e FIIAP (Fundação Internacional e
Ibero-americana de Administração e Políticas Públicas).

Setor

Legislativo

Lugar

Costa Rica

Data de início

2021

Resultados obtidos

Elaboração de um projeto de legislação penal para a Corte Suprema de
Costa Rica
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Mapa de informações interativas Web Conferência de Ministros da Justiça Ibero-americanos

Entidade contratante

COMJIB Conferência de Ministros da Justiça Ibero-americanos

Setor

Tecnológico

Lugar

Espanha

Data de início

2021

Resultados obtidos

Desenvolvimento do mapa de informações interativas para a
Conferência de Ministros da Justiça Ibero-americanos

Mapa de fontes e software de acesso para El Paccto e Eurosocial
Entidade contratante

FIIAP (Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e
Políticas Públicas)

Setor

Tecnológico e jurídico

Lugar

Espanha

Data de início

2021

Resultados obtidos

Mapa de fontes para o acesso de promotores na investigação de ativos
provenientes de delitos na Ibero-América e desenvolvimento da
arquitetura de software para futura instalação.

Atualização do Código Tributário e acesso aos funcionários do Serviços de Impostos Internos do Chile

Entidade contratante

Serviços de Impostos Internos do Chile

Setor

Tecnológico e jurídico

Lugar

Chile

Data de início

2021

Resultados obtidos

Atualização e revisão do Código Tributário e criação de repositório virtual
com atualizações dinâmicas do Código Tributário Chileno para acesso a
todos os funcionários da instituição.
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Formação em gênero e violência de gênero para a Agência de Cooperação Espanhola

Entidade contratante

FIIAP (Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e
Políticas Públicas)

Setor

Jurídico

Lugar

Madrid

Data de início

2021

Resultados obtidos

Cursos online para a FIIAP (Agência de Cooperação Espanhola)

Modiﬁcação da lei de lavado de ativos - El Paccto e Eurosocial

Entidade contratante

FIIAP (Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e
Políticas Públicas)

Setor

Jurídico

Lugar

Costa Rica

Data de início

2021

Resultados obtidos

Ajuste, revisão e modiﬁcação do artigo 69 da Lei de Prevenção de Lavado
de Ativos.

Modernização do Poder Judiciário do Azerbaijão.

Entidade contratante

Banco Mundial

Setor

Jurídico

Lugar

Azerbaijão

Data de início

2020

Resultados obtidos

Aprovado na lista curta pelo Banco Mundial para o desenvolvimento das
capacidades tecnológicas do Poder Judiciário do Azerbaijão.
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9. Assistência técnica para o fortalecimento da cooperação internacional de combate a corrupção em quatro
componentes do plano de trabalho da Rede de Promotores contra a Corrupção:
-Acesso a informação para identiﬁcação de beneﬁciários ﬁnais
- Deﬁnição e implementação de uma metodologia de aliança institucional entre Ministérios Públicos para investigar
casos de corrupção
- Criação ou melhora de mecanismos de delação premiada
- Apoio a consolidação institucional da Rede de Promotores contra a corrupção da AIAMP

Lugar

FIIAP (Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e
Políticas Públicas)

Setor

Jurídico

Data de início

Madri e Brasília

Data de ﬁnalização

2019

Outras instituições envolvidas

2021

Resultados obtidos

Fortalecimento da cooperação internacional de combate a corrupção em
quatro componentes do plano de trabalho da Rede de Promotores
contra a Corrupção mediante reforma, organização de oﬁcinas temáticas
e trabalhos em plenária da rede.
Foi possível estabelecer uma rota para a identiﬁcação de PEPs e BFs,
assim como revelar as bases de dados abertas uteis para a investigação de
delitos de corrupção. Foi possível identiﬁcar a situação legislativa e os
desaﬁos em torno da colaboração premiada nos países da Rede. Iniciar o
projeto AGORA, um programa de aliança virtual dentro da Rede. E, por
ﬁm, estabelecer linhas de melhora e fortalecimento da rede.

Integração de modulo de documentação jurídica dentro da plataforma de Gestão de Expedientes Adrian@ da
Comunidade da Andaluzia

Entidade contratante

Jurídico

Lugar

Andaluzia

Data de início

2019

Data de ﬁnalização

até o presente

Outras instituições envolvidas

Indra

Resultados obtidos

Integração de uma plataforma de busca jurídica de documentos na
plataforma de gestão de expedientes judiciais desenvolvidos para a
Junta de Andaluzia (ativação e manutenção).
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App para o Conselho de Advocacia Catalão

Entidade contratante

Consell de l'Advocacia Catalana

Sector(es) en los que se enmarca

Tecnológico

Lugar de realización

Espanha

Data de início

2018

Resultados obtidos

Desenvolvimento de aplicativo para o acesso dos usuários deﬁnidos as
resoluções

Projeto Editorial para o Fundo de Apoio Social FASIV na Angola
Entidade contratante

FIIAP (Fundação Internacional e Ibero-americana de Administração e
Políticas Públicas)

Setor

Editorial – serviço para a cidadania

Lugar

Luanda

Data de início

2017-2018

Resultados obtidos

Entrega de publicações em Luanda: manuais de gênero, infográﬁcos.
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